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Comencem amb la 
lectura d’una 
entrevista...



Després de la lectura, contestem 
unes preguntes que ens permetran 
parlar-ne entre tots sobre com veiem 
el Kilian Jornet, com creiem que és, 
què tenim en comú i de diferent?



Com creieu que és 
el Kilian Jornet?

•En sap molt de la vida

•Aventurer

•Gaudeix d’allò que fa

•És arriscat

•Honest

•Amable, espavilat•Amable, espavilat

•Sincer

•Té força de voluntat, 
persegueix els seus somnis

•Tenaç i impulsiu

•No és competitiu amb els 
altres

•Feliç



Ràpidament ens animem amb el tema, i el 
dia següent, la Martina ens porta el seu 
llibre “Córrer o morir” que el seu pare el 
tenia a casa i li agrada molt.

El deixem a la classe per si algú li ve 
de gust llegir-lo



“L’important no són els anys de vida, 
sinó la vida en els anys”

Aquesta frase apareix a l’entrevista que hem llegit a la 
classe, com que els crida molt l’atenció, parlem sobre què 
vol dir. Ens agrada tant, que decidim escriure-la a la porta 
de la classe...

Abraham Lincoln



El dilluns 24 de setembre en el 
programa El Convidat, el Kilian és 

entrevistat per l’Albert Om.

Tothom prenem apunts mentre visualitzem el video



Amb els apunts que hem pres, fem una posada en comú, després 
cadascú fa un resum del què ha entès, del que més li ha agradat o 
sorprès. Això ens pemet abordar l’ortografia i l’esquema d’un bon 

resum.



Què hem après o 
què ens ha sorprès?



El Kilian explica que les seves pulsacions: quan es desperta són 32; quan 
acaba de córrer arriba gairebé a les 200. Com que no ho enteníem, ens 

hem mesurat les nostres pulsacions en repòs i les compararem després de 
fer E.F. Marquem aquelles dades que no són als barems.



Per grups busquem informació de la seva vida, la seva 
biografia. Un cop ho posem en comú ens adonem que hi 
ha coses que no sabem: quines muntanyes ha pujat? 

Què vol dir GR10, GR11? Continuem investigant



Què és un GR? Per on passa el GR10 i el GR11?

Per parelles busquem la informació per internet, ara sabem que un 
GR és un camí de gran recorregut. Amb l’ajuda d’un mapa 
marquem per on passa el GR 10 i el GR11...



Mirem un vídeo: córrer o morir i així ens fem una idea 
sobre què fa realment el Kilian, les imatges són 

espectaculars...



Kilian, vencedor de la Ultra cavalls del vent, on una 
participant perd la vida. Mirem i llegim notícies; on és 

aquesta cursa, què vol dir desnivell...



SUMMITS OF MY LIFE

Fem una línia del temps per representar el 
projecte que vol dur a terme el Kilian Jornet

El projecte del kilian Jornet...



Busquem al mapa del món totes les muntanyes que el Kilian ha 
corregut, així com les que té previstes en el seu projecte 

Summits of my life.  Per grups busquen a Internet l’alçada i la 
situació de cada una, per poder-les posar en un mapa físic.



Entre tots situem cada cim en el 
mapa polític que tenim a la classe



La xarxa de relacions va creixent, 
també el mapa conceptual



Llegim la seva biografia

El Francesc, el pare de la Martina, es posa en contacte 
amb la Núria Picas perquè vingui a l’escola.

Anotem a la llibreta allò que volem 
recordar, que ens ha sorprès i 
alguna pregunta que volguem 
conèixer d’ella....

Núria Picas, “en femení”



Posem en comú les preguntes...



Ens visita la campiona del món Skyrunning 2012



La Núria ens explica les seves experiències, les curses que ha 
fet i la importància de la planificació, els entrenaments i el 

repòs.

La Núria insisteix amb la idea que la rivalitat no està renyida amb el 
companyerisme, que ella no seria on és si no hi hagués una bona amistat 
amb les persones amb qui competeix: Anne Frost, per exemple



Ens fem una foto de record i li demanem que ens signi al 
llibre de l’escola

Moltes Moltes 
gràcies a la 
Núria i al 
Francesc 
per fer-ho 
possible!!!



Lance Armstrong, un esportista 
d’èlit, acusat de dopatge.

Què és el dopatge?

La UCI (la unió de ciclisme internacional) retira 
tots els títols guanyats per aquest ciclista al 
descobrir que ha estat utiltizant el dopatge en 
els últims tours de França. Tot el seu equip tenia 
un laboratori clandestí. El seu patrocinador, un laboratori clandestí. El seu patrocinador, 
Nike, nega estar-ne al corrent i abandona el 
patrocini del seu equip. Lance Armstrong, montó 
"el más sofisticado, profesionalizado y exitoso 
sistema de dopaje que el deporte jamás vio", 

Sabeu que el consum de 
cafeïna també es 

considera dopatge, per 
tant, els esportistes no 

en poden prendre... MARIA



Una altra notícia sobre les begudes energètiques, algunes 
considerades “dopatge” ens porta a investigar-les...



Cada grup busca una manera de posar la informació que ens permeti 
comparar les diferents llaunes i el seu contingut de cafeïna, taurina, 

kcal i la capacitat...

Apareixen gràfiques, quadres de 
doble entrada...



La taurina apareix en alguna de les etiquetes de les 
begudes energètiques, però sabem què és? El Pol ho busca 

a casa i ens explica el que ha trobat



Posem en comú les diferents gràfiques i acordem quina 
anirà millor per prendre primer les dades i després 

analitzar cada component: cafeïna, kcal, capacitat...

Apareixen dos tipus de gràfiques:

1.- Fixant-nos en un sol ingredient, un 
diagrama de barres

2.- Quadre de doble entrada, amb 
més informació però no ens ajuda 
tant a comparar



Per poder entendre i mesurar les diferents quantitats, hem 

de posar totes les dades amb la mateixa mesura 100ml .

Passem la gràfica a 350 ml, aproximadament una llauna de coca-cola, 
per tant, sumarem decimals, o multiplicarem amb decimals. Això ens 

permet parlar de matemàtiques, i prendre decisions conjuntes.

SI LA LLAUNA FA 350?



D’un quadre amb molta informació, fem una 
gràfica amb allò que ens interessa: la cafeïna.

Individualment poden fer: quantitat de cafeïna en 100ml. O en 350 ml. Ens 
trobem que no tots van posar els decimals en les multiplicacions, i per tant, la 

informació no és vàlida: han de refer el quadre.



Hem entès allò que fem? Ho posem en pràctica: 
proposo fer coca-cola, la Maizena serà la 

cafeïna!!!

-Què necessiteu que us porti? Quins 
instruments ? 
- Un got, una balança, una cullera per remenar...
- Res més?
- No

-Comencem a pesar la “cafeïna, aviat s’adonen 
que si fem veure que és de 350 ml la llauna, no hi 
haurà prou Maizena per tots, i decidim per només 
100 ml....



Totes les parelles tenen la “cafeïna”. 
-I ara què fem?
- Quanta aigua hem de barrejar?  
-Jo diria que 100 ml, a la gràfica ho fèiem així
-I quanta aigua hi cap en un got?
- No sé.....

-Com ho fem per saber què són 100 ml?
-Podem fer servir aquells pots que tenen un 
regle..
-Si, se’n diuen provetes...

Anem a l’aula de ciències i agafem provetes de diferents formes, mides, tothom ha de controlar 
que no s’equivoca amb l’aigua, perquè la Maizena s’ha acabat



Aquesta activitat ens permet parlar també sobre les fraccions. 
Representem amb fraccions la cafeïna a cada beguda.





Què és la cafeïna i com ens imaginem que 
afecta al nostre cos?

Aquestes són algunes de les hipòtesis 
però quan ho posem en comú sorgeixen 
noves preguntes:

-Com el gas afecta al nostre cos?

-Com funciona el sistema nerviós? On és?

-Quant temps tarda a fer el procés un líquid des que  
l’ingerim fins que l’orinem? Tots igual?

- Quant de temps tarda la cafeïna a fer efecte?



La Maria coneix una noia que és metgessa i li demana aquesta informació, 
ens diu que hem de buscar: MECANISMO DE ACCIÓN CAFEÏNA. Ho 
busquem i interpretem el text, la idea més general.  El text és massa difícil i 
recordem l’explicació que la Maria ens havia fet.

L’adenosina és un L’adenosina és un 
neurotransmisor, que actua 

com a calmant de les 
cèl.lules nervioses....

La cafeïna s’assembla 
molt, i fa un efecte 

antagonista



Per grups o individualment fem una maqueta explicant com 
ens imaginem que actua la cafeïna dins el cervell



Ens expliquem les maquetes: què representen? On són les 
cèl.lules? Què és l’adenosina? Com són els 

neurotranmisors?

Amb totes les maquetes fem una exposició a la classe.



Com ha de ser la dieta d’un esportista?

La Maia, la mare del Ton, que és dietista ve a la classe a explicar-nos 
en què hauria de consistir la dieta d’un esportista, en el nostre cas, 
del Kilian Jornet.

Prenem apunts i ho 
posem en comú. 
Pengem al bloc el que 
realment té a veure realment té a veure 
amb la dieta d’un 
esportista. La Maia ens 
deixa llibres i molta 
informació per 
treballar...fins i tot un 
joc de cartes



Fem una xarxa de relacions per entendre i posar 
ordre a totes les idees....



L’OCU (Organització consumidors i usuaris) es 
pronuncia davant el consum i l’etiquetatge de la 

cafeïna.



La coca-cola, com d’altres begudes light, no porten sucre, 
sinó edulcorants químics. En concret un que es diu 

aspartam (E-951).

A alguns països s’ha prohibit 
el seu ús perquè (tot i que no 
s’ha pogut demostrar) hi ha 
qui diu que pot produir càncer. 



Per tenir més informació ens mirem el programa de Sense 
Ficció, “què mengem?”

La Nadine ens diu que el 
seu avi pren estèvia, i que 
en té a casa, és un 
edulcorant natural. 



Tornem de vacances de Nadal, el Kilian ha presentat 
la primera part del seu projecte: “A FINE LINE”

La Maria té el DVD i el porta a classe, el mirem molt 
encuriosits i astorats dels paisatges que hi apareixen. Ens  

l’anem passant per veure’l a casa qui ho vol.



El Kilian continua essent 
notícia als diaris, la Martina 

ens porta un retall de diari, el 
llegim en veu alta, ens 

adonem que el Kilian també adonem que el Kilian també 
parla de política i connectem 

idees i la xarxa.



Annexes: experimentem amb la coca-cola!!!

BAILEYS I COCA-COLA



COCA-COLA I CARN

Volíem comprovar si la coca-cola aniria fent desaparèixer la carn, però 
l’experiment ha estat un fracàs les dues vegades:

- La primera vam haver de tirar-lo per les vacances de Nadal
- El segon intent tampoc va funcionar perquè se’ns va podrir i feia molta 

pudor...



La Núria, mare del Kilian, es posa en contacte amb 
nosaltres

Hola Nuria, 
Soc la Maria Casanovas, la mestra de Rellinars que ha fet el projecte sobre el 
Kilian aquest trimestre passat. Tal i com et vaig dir per correu del bloc, us envio el 
PowerPoint sobre el que hem treballat gracies al teu fill. No sé si es molt agosarat 
per part meva demanar- te dos favors:
1er- Si podries enviar-nos un correu o una carta ( com tu vulguis) explicant com 
era el Kilian de petit ( què li agrada, que no, alguna anècdota sobre alguna cosa 
que tu consideris interessant) i que els alumnes estaran encantats de llegir i poder 
imaginar-se'l de petit.imaginar-se'l de petit.
2na: si creus que té un moment, demanar-li que ens escrigui ell mateix o ens enviï 
alguna foto signada, o ens expliqui que li sembla que en una escola parlem d'ell.

Ja se que et demano moltes coses, i que no tens cap compromís amb nosaltres, 
ells van estar encantats de llegir el teu correu pel bloc, tenien una cara com quan 
obren els regals el dia de reis quan els vaig explicar que tenia una sorpresa per 
explicar-los.

Moltes gracies per tot, 

Encantada de poder parlar amb tu



La Núria Burgada ens envia un document

En el document hi ha molts treballs del 
Kilian quan anava a escola, des de textos 
literaris de Sant Jordi fins a dibuixos....



La Núria li 
envia el 
powerpoint del 
treball que 
hem fet al 
Kilian, i 
l’endemà, el 
mateix Kilian 
ens envia 
això...això...



Estem molt contents i 
decidim agraïr als dos tot el 
que han fet per nosaltres 
amb un correu electrònic.



Xarxa de 

relacions



Què hem après? Què hem fet per aprendre?
• Comprensió d’una lectura i subratllar el més important, idees clau.
• Imaginar-nos com era el Kilian a través de la lectura
• Recomanació d’un llibre Córrer o morir.
• Entendre què és una frase cèlebre i escollir-ne una
• Prendre apunts del més important d’una entrevista /video
• Fer un resum individual sobre el que hem après, revisar-lo, passar-lo a net
• Saber què són les pulsacions, un barem i situar les nostres en una recta numèrica
• Buscar informació per internet sobre la seva biografia
• Saber què és un GR i situar-ne dos en un mapa
• Llegir noticies del diari i entendre-les
• Interpretar una linia del temps sobre el seu projecte “summits of my life”
• Situar cims en un mapa físci, buscar l’alçada.
• Fer una xarxa de relacions i conectar conceptes
• Analitzar un video clip i llegir biografia de la Nuria Picas
• Escriure i posar en comú preguntes per fer una entevista a la Nuria Picas• Escriure i posar en comú preguntes per fer una entevista a la Nuria Picas
• A coneixer els valors dels altres: la rivalitat no treu el companyerisme
• Què és el dopatge i quines substàncies són considerades dopatge
• Analitzar etiquetes i organitzar la informació
• Aprendre l´ús de les gràfiques
• A fer multiplicacins amb decimals
• Utiltizar instruments adequats per cada situació ( pes, llargada..)
• Imaginar-nos com actua la cafeïna dins el nostre cos
• Mirar un documental sobre l’alimentació i prendre apunts
• Demanar ajuda per saber com és la dieta d’un esportista ( piràmide aliments, hidrats de carboni..)
• Gaudir de les imatges d’una película.
• Conectar dos projectes (Kilian Jornet i politica)
• Expermimentar amb la coca-cola i el Baileys
• Llegir i escriure cartes per correu electrònic
• Ser conscients d’allò que mengem i els efectes que té al nostre cos



Avaluació

Avaluació escrita i 
coavaluació

FINAL

Avaluació oral:
presentació del 
projecte als pares

Avaluació continuada: 

- Apunts llibreta

- Diferents treballs en grup a l’aula

-Treballs individuals (resums orals i 
escrits)



Una notícia ens permet avaluar el que havíem après



MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS QUE HO HEU FET 
POSSIBLE!!!



PRESENTACIÓ ALS PARES: 8 DE MARÇ




